Vervangingsrubbers
voor ruitenwissers

Een briljante voorstelling

Kwaliteit gelijk aan orginele

SWISSINT Refills zijn;
-Milieuvriendelijk
-Prijsgunstig
-Voor alle voertuigen
-Eenvoudig te monteren
-Hitte en zuurbestendig
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Doel
Auto-reparatiebedrijven, glas en band
reparatiewerkplaatsen, boten
Nieuwe generatie:Mercedes, VW, Audi, BMW,
Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda, Nissan, Renault,
Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot,
Citroen
Auto-reparatiebedrijven, glas en band
reparatiewerkplaatsen, boten, trucking,
landbouw-en bouwmachines
Glas en band reparatiewerkplaatsen, boten,
trucking, landbouw-en bouwmachines
Bussen

Waarom de SWISSINT Refill rubbers gebruiken

Swissint Refill Ruiten wissers

Complete ruitenwissers

1. Maximaal 3 verschillende SWISSINT Refills voor
alle voertuigtypen
Hierdoor slechts kleine voorraad nodig.

Grote voorraad?
Nee, dat wil niemand.

2. Belangrijke tijdsbesparing.
Geen zoeken naar het juiste ruitenwisser model

Zoeken naar het juiste ruitenwissermodel kost
tijd en geld!

3. Kwaliteit SWISSINT Refills zijn gelijk aan de
originele wisserrubbers!

Goedkope ruitenwissers hebben een kortere
levensduur als originele
wissers.

4. Prijsgunstiger
Met SWISSINT Refills verdient U meer als met
traditionele ruitenwissers.
Refill Verkoopprijs;
SWISSINT Refill wordt tussen de 50% en 75 %
van de originele ruitenwisserprijs verkocht.
Als een set ruitenwissers 40 Euro kost, worden de
refills tussen de 20 en 30 Euro verkocht.

Originele wissers zijn duurder in aanschaf

5. De originele ruitenwisser blijft op het voertuig en de
SWISSINT Refills veranderen daarmee de
aerodynamica niet.
We vervangen alleen de rubbers, de originele
ruitenwisser blijft behouden.

Ieder voertuigtype wordt in windtunnel getest en moet
dus originele ruitenwissers hebben.

6. Milieuvriendelijk, weinig afval
Dit omdat bij de Wurth refill methode alleen het
wisserblad vervangen wordt.

Complete wissers vervangen veroorzaakt veel duur afval.

7. Temperatuur- en zuurbestendigheid
De temperatuur-en zuurbestendigheid alsmede
de levensduur van SWISSINT Refills is
uniek op de markt.
-6 5 C b i s + 1 2 3 C

Temperatuur- en zuurbestendigheid van originelen
Bosch, Valeo, NWB, SWF enz.
-6 5 C b i s + 6 5 C

8. Bij nieuwe voertuigen duurt het twee tot drie jaar
tot de eerste wissers op de aftermarkt komen. Ook
deze kunnen meteen worden
voorzien.

Bij nieuwe voertuigen duurt het twee tot drie jaar voor
de eerste wissers op de aftermarkt komen. Deze Wissers
zijn zeer duur.

9. Optimale aanvulling
De Refill rubbers zijn een optimale aanvulling voor
ieder assortiment.

In ieder garagebedrijf dienen Refill rubbers
aanwezig te zijn en is het een must deze te
gebruiken.

